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Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 
2017. július 17.           4/2017 
 

A KÖZSZOLGÁLATI EGYEZTETŐ FÓRUM (KÉF) MUNKATERV 
SZERINT MŰKÖDIK 

 
AZ ÉRDEMI ÉRDEKEGYEZTETÉS MÉG NEM EGÉSZEN 

 
A Miniszterelnöki Hivatal Kossuth téri épületében július 14-én 10 órakor kezdődő KÉF 
ülés napirendjéről kiesett a „Tájékoztató a központi hivatalok felülvizsgálatával és a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő kormányzati 
intézkedések alkalmazottakat érintő hatásairól” napirendi pont, mert a vonatkozó 
értékelő munka még nem zárult le, így az a következő Fórumon kerül megtárgyalásra. 
Boros Péterné javaslatára felkerült a napirendbe az önkormányzati köztisztviselők 
bérhelyzetének és sztrájkköveteléseinek tárgyalása. 
 
Az ülésen Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár elnökölt. A Munkavállalói Oldal 
(MVO) tárgyalócsoportját Fehér József ügyvivő vezette, az Önkormányzati OIdal (ÖO) 
vezető képviselője Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke volt. 
Az MKKSZ részéről a tárgyaláson részt vett Árva János alelnök, Dr.Marosi János 
budapesti titkár és Dr. Nagy Mihály szakértő. 
 
NAPIREND 
1.) Tájékoztatás a 2018. évi állami költségvetés közigazgatási szerveket érintő 

hatásairól, különös tekintettel a közigazgatás személyi állományát érintő 
intézkedésekre 

2.) Konzultáció a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
módosításáról 

3.) Az önkormányzati köztisztviselők és alkalmazottak bérhelyzete és sztrájkkövetelései 

4.) Javaslat a KÉF 2017. II. félévi munkatervére 
 
1. NAPIREND 
Dr. Adorján Richard a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) helyettes államtitkára a 
közszférában dolgozók bérhelyzetét áttekintve - megjegyezte, hogy ide tartoznak a 
kisegítők is – az OKÉT ülésen már egyszer előtárt adatokat ismételte meg, de ismét 
előzetes írásos anyag nélkül, szóban. 

Tájékoztatása szerint a kormányhivatalokban – átlagosan – 30 %, a járási hivatalokban 
40-50% bértömeg növekedés valósult meg. 

Önkormányzatoknál 1302 hivatal működik.  Az illetményalap összege 2008-tól 992 
hivatalban nem változott: 38.650 forint maradt. 303 hivatalban a helyi önkormányzatok 
éltek a jogszabályi lehetőséggel és az illetmény alapot 3,5-tól 81%-ig terjedő mértékben 
megemelték. Ennek ellenére 17 200 fő önkormányzati köztisztviselő számára kilencedik 
éve nem volt bérnövekedés. 
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A szóbeli áttekintés szerint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal dolgozóinak 8,5%, a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál 50%, a Vízügyi Igazgatóságoknál 30% bérnövekedés 
valósul meg. A Magyar Állam Kincstárban is született megegyezés bérnövekedésről, de 
annak tartalma a felek megállapodása alapján nem nyilvános. 

A központi igazgatás dolgozóinak bérrendezése 2018. január 1-ről 2019. év elejére 
csúszik, - jelentette be Dr. Adorján Richard, aki annak hangsúlyozásával zárta a 
tájékoztatót, hogy a 2017-es és 2018 költségvetésben is van megfelelő céltartalék, 
amely jogszabályváltozás, vagy kormánydöntés esetén fedezetet biztosít. 

Schmidt Jenő (ÖO) kérdésként vetette fel, hogy a 17.200 önkormányzati köztisztviselő 
bérrendezése éves szinten 25 milliárd forintból megoldható lenne, s közel sem 
mellékesen megjegyezte; a parlamenti választásokat az önkormányzati hivatalok 
munkatársai bonyolítják le. 

Az önkormányzati oldal képviselői részéről hangulatilag erős – lemondó, beletörődő 
– és tartalomelemző kérdés, vélemény fogalmazódott meg: „Folyik e itt érdemi 
érdekegyeztetés?” amely hozzászólás kimutatott a konkrét napirendből. A felszólalok 
szerint a Kormányzati Oldal helyettes államtitkárai utólag és egyoldalúan mondogatnak 
ezt-azt, közölnek, de tárgyalni, dönteni semmiről nincs joguk, folyik a szó, nincsenek 
írásos előterjesztések, megállapodások és döntések nem születnek. Az 
önkormányzatok és a munkavállalók képviselői eljárnak ide, védik a mentális 
egészségüket, hányják a borsót, és folyamatosan nem történik semmi. Példaként 
említették, hogy miközben már tavasz óta egységes – törvénytervezettel megerősített – 
közös javaslatot tett a két oldal az önkormányzati bérhelyzet és jogállás rendezésére, 
még mindig nem történt semmi. Az érdekegyeztetés az egyenrangú, felhatalmazott 
felek érdemi tárgyalása – erről itt szó nem lehet –hangzott el. 

Fehér József (MVO) Az államtitkári tájékoztatás tárgyszerű volt, és kérte az elhangzott 
adatok írásban történő megküldését, amelyet a Kormányzati Oldal elfogadott. 

Dr. Latorcai Csaba kijelentette, hogy ő semmiféle egységes önkormányzati javaslatot a 
mai napig nem kapott. (Szerkesztői megjegyzés: akik az  MKKSZ OKÉT és a KÉF hírlevelek 
rendszeres olvasói, azok ezt a kijelentést önállóan is tudják értékelni.) 

Boros Péterné is témánál maradt; 200 ezer közszolgálati munkavállaló még mindig 
minden bérrendezésből kimaradt. Az MKKSZ elsősorban saját tagjaiért, de közszolgálat 
általános megbecsüléséért is harcol. Közalkalmazottak nélkül nem fog működni a 
felsőoktatás, a tudomány intézményrendszere. Ha itt megállunk, a betett pénz is 
annulálódni fog, mert valamennyi bértábla szétroncsolódott. További pénzek kellenek, 
de okosan; érdemi lépések szükségesek, különben fél éven belül a problémák 
kezelhetetlenné válnak, minden elromlik! – tette hozzá. 

A Munkavállalói Oldal képviselői szóltak arról, hogy az állam az átszervezésekkel és 
újraszabályozásokkal valójában szétverte a hagyományos életpályákat. Akik kellően 
fenyegetően tudtak fellépni, azok kaptak pénzt. A rendvédelem sztrájkjogát elvették és 
2008- óta nincs érdemi előrelépés a közalkalmazotti területen, a kétszer 5%-os 
rendvédelmi pótlék hatása elenyészett. 
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Tényekkel, adatokkal igazolták azt is, hogy a területi közigazgatásban dolgozók a 
reálérték veszteség mellett nominális bércsökkenést is elszenvedtek a szabályozási 
trükkök eredményeképpen. Azt is bemutatták Dr. Adorján Richard számára, hogy a 
30%-nak hirdetett átlagos emelés valójában sokaknak 8-15% csupán. 
Vagyonnyilatkozatok tíz éves átlagában értékelve megvonható a mérleg; miközben az 
infláció minimum 26% volt, a fizetése végül – miközben volt, hogy szám szerint is 
csökkent – most 14% emelkedést mutat. Három diplomával, 26 év munkaviszonnyal 
ennyi megbecsülés jár?! 

Dr. Adorján Richard válaszában – nem először - leszögezte; igenis folyik 
érdekegyeztetés, csak másképp. Tagadhatatlan, hogy bértorlódás van, ami miatt a 
diplomások megtartása elnehezült. Ezt továbbítottuk a kormányhoz – mondotta. Jönnek 
további életpályák – próbálta ezzel Boros Péternét megnyugtatni. Közbevetett 
kérdésre válaszolva visszaigazolta; modellezték az önkormányzati illetményalap emelés 
költségszükségletét több változóra is, de az így létrejött adatokat nem állt módjában 
közölni. 

Fehér József a kissé széttartó vitára is reagálva rámutatott; eseti ügyek mentén alkalmi 
válaszok formájában zajlik a teljes magyar közszolgálat „kezelése”. Miközben a 
kormányzás hetedik évében már nem lehet türelmetlennek nevezni azokat, akik hosszú 
távú át fogó menetrendet szeretnének látni. Az is a zavar jele, hogy harmadik éve nem 
találunk megoldást az adókompenzáció kivezetésére. Mi ebben a kérdésben is 
szeretnénk élni a KÉF jogosítványaival: megállapodást akarunk kötni a 
kormányzattal. 

2. NAPIREND 
Dr. Salgó László Péter, az IM helyettes államtitkára a 2011. évi CXCIX. törvény 
módosítását – amely már a Parlament előtt fekszik, tehát a javaslat bővítése 
gyakorlatilag már kizárt – technikai módosításnak nevezte, az eltelt idő alatti változások 
átvezetésének. http://www.mkksz.org.hu/html/main/2017/kttvmodositas.pdf  
 
Fehér József az MVO nevében egyetértett a javaslattal. Egyben kiállt a volt 
köztisztviselői ünnep, az MKKSZ javaslatára új nevén a "'KÖZIGAZGATÁS NAPJA" 
ünnepnappá és –a közigazgatásban dolgozó valamennyi munkavállaló számára -  
munkaszüneti nappá történő nyilvánítása érdekében. 
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2017/kozigazgatasnapjaunnep.pdf  
 
Felhívta a figyelmet arra, hogy bár a Kttv. még háttérszabálya az Áttv.-nek, de most már 
szükséges lenne a Kttv. érdekvédelmi fejezetét, és a szakszervezeti jogokra vonatkozó 
szabályozást „technikai” módosítással átemelni az Áttv.-be. 
 
Dr. Salgó László Péter az elhangzottakat rögzítette, továbbvitelüket vállalta. 
 
3. NAPIREND 
Boros Péterné tájékoztatta a KÉF oldalait, hogy az eredeti sztrájkkövetelések 
fenntartása mellett az utolsó napokban megkétszereződött a sztrájkra készülő hivatalok 
száma, így 17-én, hétfőn reggel száznál is több helyen lesz sztrájk. A 
sztrájkköveteléseket azt ülésen mindenki kézbe 
vehette.(http://www.mkksz.org.hu/images/kepek/2017/kovetelesek.pdf ) 
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Szemben az előző kettő, 2016-os sztrájkkal, a Kormány most felvette a 
szakszervezetek és a kormány közötti 1994. évi Megállapodás alapján kötelezővé tett 
tárgyalások fonalát, az MKKSZ delegációja 13.00 órára a BM épületébe készül 
(http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/688-sztrajktargyalast-kezdett-a-kormany-
az-onkormanyzati-tisztviselok-bererol )  – jelentette be. 
 
Schmidt Jenő valamennyi önkormányzati érdekképviselet nevében nyilatkozva 
megerősítette az MKKSZ által követeltek jogosságát. 
 
Dr. Latorcai Csaba kijelentette: A Kormány kész a tárgyalásokra, és felidézte; Lázár 
János miniszter úr csak strukturális rendeződés esetén látja indokoltnak a lépést, és ez 
az, amire ő még mindig nem kapott egységes javaslatot az érdekképviseletektől. 
Feladatkataszter, juttatási rendszer – erre kellett volna javaslatot tenni – tette hozzá. 
Érdeklődve várjuk a tárgyalások eredményét – mondta, amikor lezárta a napirendet. 
 
4. NAPIREND 
Fehér József: a munkatervi előterjesztés lényegében a Munkavállalói Oldal javaslatát 
tartalmazza. A KÉF tárgyalások érdemiségét, hatékonyságát minősítő észrevételekkel 
egyetértve rámutatott arra, hogy 2015-óta egyetlen témában sem jött létre 
megállapodás. Ugyanakkor a KÉF javára szólva megemlítette, hogy az OKÉT 
esetlegességeivel szemben ez a fórum „legalább” rendszeresen és tervszerűen 
működik. A II. félév terve a döntés alapján így alakul:  
 
Szeptember 
1. Konzultáció az Állami Tisztviselőkről szóló törvény hatályosulásának tapasztalatairól 
2. A bizalomvesztés és a méltatlanság jogintézménye alkalmazásával kapcsolatos 

tapasztalatok értékelése 
3. Konzultáció a közigazgatási szerveknél a munkahelyi érdekegyeztetés rendszeréről 
 
November 
1. Tájékoztató a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalok megerősítésével összefüggő kormányzati intézkedések alkalmazottakat 
érintő hatásairól 

2. A KÉF SZMSZ szerinti működésének eddigi tapasztalatai 
 
Budapest, 2017. 
 
         Boros Péterné 


